
 مه آموزشیآیین نابرخی مواد 

 حمَق سبیت .1

ی صَتی ٍ تصَیزی هخصَظ داًص پژٍّبى رضتِ ضیؼِ ضٌبسی است. آى را ثِ ّیچ ّب فبیل 1.1

 ٍجِ در دستزس کسبًی کِ ثب ضوب در ایي درس ضزکت ًذارًذ، ًگذاریذ. 

حك اهتیبس تحمیمبت ٍ تکبلیف ثب سبیت ػلَم اسالهی، پبیگبُ ایٌتزًتی ـ آهَسضی ػلَم  1.1

  است. ،اسالهی

ػٌَاى درسی کبر  05تصذیك خَاّیذ کزد کِ تٌظین یک ًظبم آهَسضی ٍ اجزای ثیص اس  1.1

بًی ًیست. هوکي است ثزخی تکبلیف درسی ضوب، پژٍّص هحَر ٍ در راستبی ارتمبی آس

ذ. الجتِ تالش ًجزثدیگزاى ًیش اس آى ثْزُ  تببحث کالس ثبضذ جػلوی ضوب ٍ کبهل ضذى ه

 خَاّذ ضذ کِ ایي هْن در چبرچَة هؼوَل یک کبر کالسی تؼزیف ضَد.

   آسهَى .1

ّب یب  ضَد، پزسص هی ّب هجبسی است ٍ در یک ثبسُ سهبًی اًجبم آسهَىاکثز جبیی کِ  اس آى 1.1

ّبی سَاالت را ثِ ّیچ ٍجِ در دستزس دیگزاى لزار ًذّیذ ٍ تالش ًکٌیذ کِ اس  پبسخ

 کِ خَد اهتحبى دّیذ، هغلغ ضَیذ. ّبی آسهَى، پیص اس ایي پزسص

ٍ اس هزاجؼِ ثِ دیگزاى یب هٌبثغ ّب را هغبثك لَاًیي آسهَى حضَری ثزگشار کٌیذ  آسهَى 1.1

آسهَى در ٌّگبم ثزگشاری آى خَدداری کٌیذ. لصذ ضوب اس حضَر در ایي رضتِ فمظ ٍ فمظ 

 ًوزُ ٍالؼی خَد را ثگیزیذ. آهَختي است، ثٌبثزایي، تالش کٌیذ صزفبً

 ارتجبط ثب هذیز گزٍُ .1

هزتجظ ثبضیذ. ثزای ضزٍع  ،ضَد، ثب هذیز گزٍُ ثِ عَر هزتت هی کیذأهجذدا تضَد ٍ  هی کیذأت 1.1

یک پیغبم ثِ اٍ ثفزستیذ تب هغوئي ضَیذ کِ راُ پیغبم دّی را آهَختِ ایذ. اگز هطکلی داریذ 

 خیز آى را ثب هذیز گزٍُ در هیبى ثگذاریذ.أیب پیطٌْبد یب اًتمبد خبصی داریذ، ثذٍى تَلغ ٍ ت

 آهَسضی یفبٍظ .4

تَاًٌذ  ّفتِ حذالل سِ ًَثت ثب فَاصل هٌبست ثِ درٍس خَد هزاجؼِ کٌیذ. اسبتیذ ضوب هیّز  4.1

هغلغ ضًَذ ٍ ثزای آى ًوزُ در ًظز در آى اس هیشاى هزاجؼِ ضوب ثِ سبیت ٍ ًَع فؼبلیت ضوب 

 ثگیزًذ.

 تْیِ کتبة، جشٍُ ٍ هٌبثغ الکتزًٍیکی هزتجظ ثب درٍس جشء ٍظبیف داًص پژٍّبى است. 4.1

ضَد. تٌْب تذاٍم حضَر ٍ فؼبلیت هتمبثل  هی تزهَسضی ثب ّوکبری ضوب پز ثبرایي ضیَُ آ لغؼبً 4.1

چِ گفتِ ضذ، حبصل  کٌذ. آى هی ضوب ٍ سبیت است کِ یبدگیزی را در ایي ضیَُ هَفك

 ی ّوبیص یبدگیزی الکتزًٍیکی است.ّب ثخطی اس پژٍِّ



ست. اگز صذ  سلِ درٍس، ًذاًستي ػیت ًیست؛ ثلکِ ًپزسیذى ثشرگتزیي ػیت  الدر ایي س 4.4

ًکتِ را ثپزسیذ یب یک ًکتِ را صذ ثبر ثپزسیذ، ػیت ًیست. در ایي ضیَُ آهَسضی، ثخطی اس 

ی درسی ضوب ٍاثستِ است. عجیؼی است اسبتیذ ضوب در چبرچَة درس ّب یبدگیزی ثِ پزسص

 همیّذ اًذ. ّب ثِ پبسخ گَیی پزسص

 پیص ًیبسّبی آهَسضی .0

 ُ اس ایي سبیت است.داضتي ایٌتزًت هٌبست ضزط السم استفبد 0.1

 است. تز هٌبست Firefox سبیت استفبدُ اسایي ثزای استفبدُ اس ًزم افشار  0.1

کبر هجبسی هستلشم تبیپ کزدى ٍ استفبدُ اس رایبًِ در حذ ػزف است. تالش کٌیذ در حذ  0.1

ی خَاّیذ داضت. ایي تَاًبیی ّب ثِ تبیپ ًیبس جذّ ًیبس آى را فزا ثگیزیذ. ضوب در ثزخی آسهَى

 ی ارتجبط ثب سبیت است. اس اثشارّب


